








التأمل!!التأمل!!
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١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١

اهللا يرحمه ـ الغزالي محمد الشيخ/

  



. . العدد هذا في
 
   
   
   
    
    
  
  
   
   
     
       
       

األفضل في هـل
الحـركة الصيـام
الســــكون؟ أم

فضة .. سقف من
الفضة؟ لماذا

الهالل والدة الفرق بين
علميًا وظهوره

تتجلى كونية.. حقائق
في كتاب اهللا

الرباني األمن جهاز
للعين

٦١٦٢٠

٢٨
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التحرير كلمة
     
     
     
      
   
      
     
      

   
     

         
           

    

         
  

المجلة في طريقة االشتراك
          

         
       

             
     

           
   

           
           
          

اإلسالمي ورئيس العالم لرابطة العام األمين
القرآن والسنة في العالمية لإلعجاز العلمي الهيئة

التركي عبدالمحسن بن أ.د. عبداهللا

العالمية للهيئة العام  األمين
والسنة القرآن في العلمي لإلعجاز

المصلح عبدالعزيز بن عبداهللا د.

التحرير رئيس

الكريّم عبدالعزيز بن صالح أ.د.

التحرير رئيس نائب

الصاوي محمد بن عبدالجواد د.

المجلة مستشارو

بيّه بن عبداهللا معالي الشيخ/
السباعي زهير أ.د.

النجار زغلول أ.د.
البار علي محمد د.

التحرير رئيس باسم المراسالت جميع
التالي: العنوان على

  ٢٨٠٠٨ السعودية ص.ب: العربية ـ المملكة جدة
تليفون: ٨٢٣٠٢٨٦ / ٥٦٥٠٥٧٢  ٩٨٥١٢ البريدي الرمز

التوزيع وكالء
للتوزيع السعودية الشركة

٥٩٣١ جدة ٣٩٤١٢ ص.ب ـ العربية السعودية المملكة
(٢٦٦٩) ١٩١٣٣٥٦ فاكس: (٢٦٦٩) ٩٠٩٠٣٥٦ هاتف:

العلم) (دار للصحافة المدينة مؤسسة بمطابع طبعت
السـعودية العربية المملكـة ـ ٧٠٨ جـدة ١٢٤١٢ ص.ب

التصميم واإلخراج
المصري إبراهيم خالد




            
                

           


           
          

      



١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٤

إشراقة

طبية!! مدرسة رمضان

عبدالعزيز جامعة الملك الطب ـ كلية عميد

طبية!! مدرسة رمضان

       
        
          
        
     
       

         
           
           
              
             
         
          
         
         
            
            
               
           

   

g r o ran. www.no o 

المزروع عبداهللا عدنان د.



g r o ran. www.no o 



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي

الصاوي عبدالجواد د.

٦

          
        
       
      
       
          
       
         
       

  
        

    
         
      
      
        
  (Amino Transferase)    
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األفضل في هـل
الحـركة الصيـام
الســــكون؟(١) أم



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٧
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أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٨
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أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٩
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فلك

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٠

     
        

          
            
       
      
            
        

           
               
           
              

           

. . اختالف
ومغاربها الشمس مطالع
باصرة محمد حسن د.



فلك

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١١

         
        
          
         
      
        
   
        
       
      
        
        
         

 
      
       
      
       
     
       
        
      
       
       
        
        

  

        
     
       
       
        
       

 
        
      
       

     

         
        

    
    

    
  
    

  
   
   
    





فلك

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٢

        
        
        
        
      
         
      

       
        
          
        
         
       
         
        
        
        

        
        
       
         
        
        

  
           
         
         
          
         
        

 
        
       
        
      
      
       
     
      
  
     
     
    
     
     

    

  
     
     
      
       

 صيدلة

        



فلك

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٣

التين .١
          

       
        
          
         
    
         
           
          
            

   

القديم: الطب في فوائده
     

       
 

        
         
      


          
        
       


       
     
       

  

نبات الفيكس .٢
       
       
         

     
 

     
     
    
      
    
    
   
     
    

        
      
      

   
      
        
         
         
       
      
         
       

   
      
         
        

  
        

      

الصيدلة كلية وكلية

 صيدلة

مانع با حسن فايدة د.

. . التين
الفيكس ونبات



واإليمان العلم بين

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٤

       
              
                
       
      
       
      
      
      
    
      
      

  
       
        
      
      
                  
                  
                  
           
       
         
          

       
        

 
        
         
         
       
       
        
      
          
      
        
       
         
       
         
        
         
         
        

    
      

     
       
     
        

بالرياض سعود الملك جامعة في سابقًا النظرية الفيزياء أستاذ

. . الطبيعي العلم
بالغيب واإليمان

يرحمه اهللا ــ  طه عبيد محجوب د.



واإليمان العلم بين

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٥

         
        
      
      
      
        
         
       
         
       
       
        
       
        
      
       
        
      
        
      
       
         
        
         
          
          
      
      
        

   
         
         

      
        
        
          
        
        
       
       
      
        
       
          
                    
           
          
      
                      
           
         
        
         
        
          
      
        
          
       
          
       
         
     

    

أهالً وسهالً مجلة عن نقالً



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٦

                      
                                       

                       
       
          
          
        
        
         

 

. فضة . سقف من
الفضة؟ لماذا

والسنة القرآن في العلمي لإلعجاز العالمية الهيئة عضو
القاهرة جامعة ـ ومحاضر بكلية اآلثار

         
         
     
       
       

    
        
          
      
       
       
       
          
       
        
         
         
   
        
        

       
       
    
         
    
      

    
       
        

     
        
       
        
      
         
     
        
      

       

وزيري يحيى د.م.



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٧

  
       
         
        
          

  
       
      
       
         
         
        
         
        

   
       
        
        
      
       
       
       
        

         
    

         
         
          
        
       
       
       
      
        
في اختيار العلمي اإلعجاز أوجه من

بالذات: الفضة معدن
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الكالسيوم

الصوديوم

البوتاسيوم

التيتانيوم

الفضة

                   



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٨

      
      

      
         
      
     
     

    
   

         
        

  
         
        

   
          
       
         
        
        

  
         
        
      
       
     
       
         
        
          
      
      
       
        
        
       
      
          
       

         
       
          
       
        
        

  
       
       
          

    
       
      
       
      
         
        
       
       
     

       
      
        
       
          
         
         
       
       
        
       
        
       
       
      
       
      
       
    



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
١٩
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أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٠

األهلة؟ تولد هل
       
          
         
         
      
         
       
        

    
        
         
          
       
         
        
        
         
        
        
        
          
       
     

  

مظلم جرم
         
       
      
       
      
       
       
         
        

    
         
         
        
        
      
        
       

خاطئ مصطلح
       

    
         
       

والدة الهالل بين الفرق
علميًا وظهوره

الفلكية للجمعية التابعة والمواقيت األهلة رصد لجنة رئيس
األهلة لرصد اإلسالمي المشروع األردنية رئيس

عودة شوكت محمد م.



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢١

          
          
        
        
         
     
        
      

سهلة ليست اإلجابة
          
         

          
        
        
        
       
      
        
        
      
      
         
        
          
      
           
        
          
          
         
         
         
         
     
     
         
          

   

أساسيان شرطان
          
     

   
           
         
          
        

       
        
       

     
        
         
        
          

  
عالمية لحظة
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أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٢

       
      
         
      
         
        
       
       
         
         
       
      
        
       
        

    
          
          
     
      

  

الهالل رؤية معايير
        
        
         
      
       
      
   
      
       

         
       
         
          

 

بعد الشمس القمر غروب أوالً: معيار
غروب الشمس قبل وحدوث المحاق

         
        
        
         
          
       
         
      
        

   
         
       
        
       
        

   
         
      
      
     
        
        
          
        



أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٣

       
        
      
         
       
         
        
      
        
       
        
          
        

    
        
       
        
       
        
        
      
         

    
          

     
      

       
   

القمر عمر معيار ثانيًا:
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القمر مكث معيار ثالثًا:
      
        
        
       
        
       
         
         
         

   

النور) (قوس االستطالة معيار رابعًا:
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النبوي اإلعجاز من أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٤

        
         
      
     
      
    
      
       
         
       
         
        
    
          

       

الهالل رؤية حساب معايير خامسًا:
          
       
          
       
        
          
        
        
      
          
        
       
         
        
       
      
        
     
         

   
األهلة لرصد اإلسالمي المشروع

       

       
        
       
       
       
         

 

وليست المحاق المواقيت الهالل لمعرفة
       
         
        
       
       
       
      
       
         
      
       
        
        
     
       

    



النبوي اإلعجاز من

حديث في اإلعجاز
القفا عريض

أبحاث علمية

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٥

        
 
         
      
   

       
داود أبي في سنن الحديث نص

      
    
          
           
      
     
       
       
      



العلمية: الحقائق
       

  
         
         

          
         

  
        

 
        
          
          

   

الهاللي ردمان أمين د.



النبوي اإلعجاز من

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٦

والمساحة العضو مقدرة (١) رقم جدول
الدماغية القشرة من النسبية

التمهيد:
        
       
      
         
     
   
       


      
       
         
         

    
         
       
      
        

  

التعليق:
        

     
        
         
       

   

 
 

 
 



 





 
 


 

 


 


 
 








 
 
 


  



النبوي اإلعجاز من

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٧

          
         
     
       
        
            
                        
                        

      

    
 
       
     
     
     
    
      
     
    
      
     



الخالصة:
         
          
     
          

      

    

 



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٨

البداية في
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 "The universe expanded rapidly after the Big Bang,
 during a period called inflation. Later, it continued
 to expand at a slower rate as it cooled enough
 for gas to condense and form stars. All this time,
 density variations contributed characteristics to the
 sound that Whittle’s team has determined.”

. . حقائق كونية
اهللا كتاب في تتجلّى

العلمي اإلعجاز في باحث

كحيل الدائم عبد أ.



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٢٩

         
        
        
       
         
         
         
        
        

     
         
        
                  
                         
        
       
            
          

 

هادئة: كونية ذبذبات
          
             

       
        
     

    
        
         
       
         
        
           
      
     
         
     

    
     
        
         
          
          
     
          

     



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٣٠

القرآن: كلمات دقة
        
       
         
        
     
       

      
        
 "the        
 cry from the birth of  the cosmos can be heard". 

    
         
                   
       

      
        
            
          
         
       
        

      
        
     

        
                         
                       

   
         

      
       
          
           

      
          

    

                
                      
                        

                                



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٣١

         
  


   
    
 
        
        
         
      
        
        
         
  flashlights      
      
                     

  
         
         
          
        

  
         

   
 “Since light from a quasar illuminates all of  the
 material along its path to us, quasars serve as distant
 flashlights revealing the properties of  the early

universe”.

         
     
      
         
        
 "they act as the brightest flashlights"   
       

 
        
         
         

       


         
         
        

   
        
      
        
      
          
         

      
      

                     

              
            

    



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٣٢

                        
                    

 

اآليات: إلعجاز متعددة وجوه
        
         
     

      
          
         
               

   
       
             
       
      
       

    
         
     
   
        


         
       

        
  

       
           
        
        

  
         
      
       
       
       
       
         
        
       


            
         
        
       
       

   
         

    

                 
                  

                  
    



الكون في بحثية قراءات

١٤٢٧هـ والعشرين رمضان الخامس العدد ـ اإلعجاز العلمي
٣٣

                     
                        
                             
                   
                          
                         
                      

      
        
       
        



خاتمة:
        
          
         
         
      

    
        
      
      
            
     

   
         
        
                     

          


         
         
        

http://www.space.com 
              
                                

   

       
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn5092

  
http://abyss.uoregon.edu/js/images/qhalo.mpg 
http://abyss.uoregon.edu/js/images/NGC604.gif 
http://abyss.uoregon.edu/js/glossar...r_cluster.html

        
    bbc  

http://news.bbc.co.ukhi/stm03832711/sci/tech

        
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni101firstobj.html

        
http://www.xs4al.nl/carlkop/xquasar.html

          
        

    
  "A typical quasar's luminosity is somewhere in the order of
 1018 suns," Churchill said, describing the quasar as a
cosmic flashlight.

   
http://www.collegian.psu.edu/asp10-01dnews...archive

       
          
      
      
       

http://www.eso.org/outreach/html.01-11-press-re.../pr


        
http://www.newscientist.com/artical.nsid=4320
http://www.npl.washington.edu/AV/wav.2_BigBangSound

        
 

http://www.space.com/scienceastronom...html.0309_te

    
http://www.space.com/html.030211_scienceastronom...ry

         
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3963 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn4879 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn3821

     
http://www.sfgate.com/cgi-bin/articl..ng9raor0b1.dt
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